
ADAPTAÇÃO REGIONAL DE  VARIEDADES DE  CANA-DE-  AÇÚCAR TOLERANTES
AO  FRIO  ATRAVÉS  DE  ANÁLISE  DE   EXPRESSÃO  GÊNICA  E  AVALIAÇÃO  DE
CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS.

Robson Tadeu Bolson (PROBITI/FAPERGS), Caren Regina Cavichioli Lamb, Fernando
Fracaro, André Samuel Strassburger, Daiane Silva Lattuada, Miriam Valli Büttow,
(Orientador(a))

 A cana-de-açúcar (Saccharum spp. L.) é uma importante fonte de alimento e bioenergia, cultivada em
cerca de nove milhões de hectares no Brasil, porém, temperaturas baixas típicas da região serrana do Rio
Grande  do  Sul  podem  ser  limitantes  para  o  seu  cultivo.  Desta  forma,  a  identificação  de  variedades
adaptadas pode aumentar a produtividade e rentabilidade aos produtores. O objetivo deste trabalho foi
avaliar  variedades  de  cana-de-açúcar  através  de  características  agronômicas,  diversidade  genética  e
perfil de expressão de genes relacionados à tolerância ao frio. Foi instalado um campo experimental com
20  variedades  de  cana-de-açúcar  na  Fepagro  Serra  do  Nordeste,  Caxias  do  Sul,  em  2014.  Foram
realizadas avaliações nos meses de abril a agosto de 2015 dos parâmetros de teor de sacarose (ºBrix) e
índice de maturação (IM). O diâmetro de colmo (DC), altura de colmo (AC), número total de colmos (NTC)
e peso de 10 colmos (P10C), foram avaliados no fim do ciclo e utilizados para o cálculo de toneladas de
colmos por hectare (TCH) e toneladas de ºBrix por hectare (TBH). Foi realizada a análise da variabilidade
genética através de 13 marcadores moleculares microssatélites polimórficos. Para análise de expressão
gênica,  foram  selecionadas  três  variedades  consideradas  tolerantes  ao  frio  (RB855156,  RB966928  e
RB935744) e uma sensível (RB925268). Toletes foram plantados em substrato e mantidos à temperatura
de 26 ºC e fotoperíodo de 16 h luz por cerca de 60 dias até o momento da exposição a 1 ºC em câmara
fria  por  0  h  (controle),  24  h  e  48h.  As  análises  mostraram  que,  independentemente  da  variedade,  os
meses com maior IM são julho e agosto. Destaca-se a variedade RB935744 com o maior valor de TCH (91,
95) e TBH (14,76). Conforme a caracterização molecular, o número de alelos variou de 1 a 7 por genótipo,
destacando-se  os  marcadores  SOMS156  e  UGSM60  com  o  maior  número  de  alelos.  O  agrupamento
mostrou  diferenciação  entre  as  variedades,  porém  não  houve  uma  formação  clara  de  subgrupos,  com
similaridade média entre os genótipos de 52 %. Os experimentos de tolerância ao frio através de análise
de perfil de expressão do miR319 e do PCF6, revelaram que a variedade RB855156 demonstrou o perfil
de expressão semelhante para o miR319 de variedades tolerantes ao frio estudadas anteriormente, com
um aumento de 50 % na sua expressão após 24 h de tratamento por frio, e retorno ao nível basal após 48
h de tratamento.
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